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Közterületi fűnyírás

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a vonatkozó, a
közterületek rendjéről szóló önkormányzati rendelet
értelmében:
Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan határa és az úttest
széle közötti területen a zöldfelületet gaztól, parlagfűtől és
egyéb szennyeződésektől mentesíteni, a füvet kaszálni.
A fentiek értelmében kérünk minden érintettet, hogy mielőbb
szíveskedjen gondoskodni az ingatlan előtti közterületen a
fűkaszálásról!
Amennyiben az adott ingatlan tulajdonosa nem tesz eleget
jogszabályi kötelezettségének, a közösségi együttélés
általános szabályaival ellentétes magatartást tanúsít, és
50.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal, vagy 150.000,- Ftig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
Városüzemeltetési Iroda

Igazgatási szünet a Polgármesteri
Hivatalban
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Felhívás csecsemővíz
göngyölegek leadására

Kistarcsa város területén végrehajtott ivóvízminőség-javító
program keretében megvalósult fejlesztés eredményeként,
2016. május 31. napjával településünkön megszüntetésre
került a csecsemővíz osztás.
Felhívjuk azon szülők figyelmét, hogy akik a csecsemővíz
osztáshoz biztosított üvegeket és a rekeszt még nem adták le,
úgy ezen kötelezettségüket - a KÖFE Kft. telephelyén: 2143
Kistarcsa, Kossuth Lajos u. 23. szám alatt - 2016. június 27.
napján 15.00 -18.00 óra között megtehetik.
Köszönjük együttműködésüket!
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda

Munkaszüneti napok a
Polgármesteri
Hivatalban

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2016. július 1-jén
(pénteken) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 93.§ (2) bekezdése alapján, a Közszolgálati
Tisztviselők Napja alkalmából, munkaszüneti nap lesz a
Kistarcsai Polgármesteri Hivatalban.
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kistarcsai 2016. június 30-án (csütörtökön) technikai okok miatt
Polgármesteri Hivatalban 2016. július 25. napjától 2016. zárva lesz a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal.
Megértésüket megköszönve:
augusztus 5. napjáig igazgatási szünet lesz.
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
Ezen időszak alatt a Polgármesteri Hivatal – a halaszthatatlan
jegyző
ügyek intézése kivételével – zárva tart.
2016. július 25. napjától 2016. augusztus 5. napjáig a hivatal
Újabb sikeres pályázat
működési körében fellépő veszélyhelyzet, baleset, elemi
csapás, életveszély, súlyos kár esetére telefonos ügyeletet
Ismételten sikeresen pályázott az
biztosítunk. A bejelentések fogadása 08.00-12.00 óra között a
Hivatal központi telefonszámán keresztül, azt követően pedig Önkormányzat a Bethlen Gábor Alap "Testvér-települési
programok és együttműködések" c. kiírására. Ezúttal a
a 06-20-426-5976 mobil számon történik.
támogatást
az V. Kistarcsai Kakasfőző Fesztiválra nyerte,
Megértésüket és együttműködésüket köszönöm.
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet melynek keretén belül Kistarcsa és Torja testvér-települési
találkozója is.
jegyző
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FELHÍVÁS EBÖSSZEÍRÁSRA
Kistarcsa város közigazgatási területén

Tisztelt Ebtartók!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 42/B.§-ában foglalt
kötelezettség alapján Kistarcsa város közigazgatási területén
ebösszeírásra kerül sor
2016. április 1. és 2016. július 5. napja között.
Az ebösszeírás során az ebtartónak az Ávtv.-ben
meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitöltenie és azt a
Kistarcsai Polgármesteri Hivatalban leadnia.
Az adatlap
 személyesen átvehető:

a Kistarcsai Polgármeseri Hivatal recepcióján
(2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.)
hétfőn: 08.00-18.00, szerdán: 08.00-16.00 óra között,

- letölthető az önkormányzat honlapjáról:
http://kistarcsa.asp.lgov.hu/altalanos-nyomtatvanyok
weboldalról.
Az adatlapot az oltási könyv adatai alapján kell kitölteni, s
minden egyes kutyáról külön-külön adatlapot kell benyújtani.
A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás a Kistarcsai
Polgármesteri Hivatal recepcióján ügyfélfogadási időben
(hétfő: 08.00-18.00 óráig és szerda: 08.00-16.00 óráig),
illetve az alábbi telefonszámon kérhető: 28/470-711/101
mellék.
Az ebösszeíráshoz szükséges adatszolgáltatás a kitöltött
adatlapon 2016. július 5. napjáig az alábbi módokon
teljesíthető:
- postai úton: Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
(2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.)
- személyesen: Kistarcsai Polgármesteri Hivatal recepcióján
ügyfélfogadási időben leadva.
Az Ávtv. 42/B.§ (5) bekezdése szerint az eb tulajdonosa,
tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett
adatokat az ebtartás helye szerinti önkormányzat
rendelkezésére bocsátani.
Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm.
rendelet 2.§ (1)-(2) bekezdései és a 3. számú melléklet d)
pontja alapján, aki az adatszolgáltatást elmulasztja, 30.000,Ft állatvédelmi bírsággal sújtható.
Felhívjuk az ebtulajdonosok figyelmét, hogy
- 2013. január 1-től a négy hónaposnál idősebb ebeket
transzponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet csak
tartani. Ezen előírás megsértése esetén az ebtartó 45.000,Ft állatvédelmi bírsággal sújtandó. Kérjük, hogy aki e
kötelezettségének még nem tett eleget, az az ebösszeírási
adatlap kitöltése előtt pótolja azt.
- Az ebösszeírás során a mikrochippel ellátott, a helyi
nyilvántartásban már szereplő ebeket is be kell jelenteni az
önkormányzathoz.
- Az eb tulajdonosa, tartója az ebösszeírást követően is
köteles az adatokban bekövetkezett változást, a
szaporulatot írásban bejelenteni az önkormányzathoz.
Együttműködésüket köszönjük!
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal - Igazgatási Iroda
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A Deáktanya aktuális
programja
2016. június 30.
Tőkéczki Richárd: Az internet előnyei és veszélyei
Hogyan válasszunk jelszavakat? Hogyan védjük gépünket
vírusok és egyéb támadások ellen? Óvatosság a pénzügyi
tranzakciók terén. A közösségi média elterjedése.
Kellemetlenségek a facebook használatánál.
2016. július 7.
Molnár Éva: Egészségmegőrzés
Ha nem törődünk a testünkkel, hol fogunk élni? Mit takar a
természetgyógyászat megnevezés? A természetgyógyászat és
a nyugati orvoslás viszonya. A dehidratáció, azaz a
kiszáradás veszélye kevés folyadékbevitel esetén. Kínai
egészségmegőrző gyakorlatok.
2016. július 14.
Péter László: Érdekes események a tudomány kapcsán
Egy tudományos kutató szakmai tevékenységét színesítik a
külföldi kiküldetései során szerzett kulturális, turisztikai
élményei, és szokatlan eseményekkel való találkozásai.
Beszámoló érdekes történésekről, a külföldi utak során
készített fényképek köré felépített kvízjáték keretében.
2016. július 21.
Székely Tibor: Huszárok és a folklór
A reneszánsz utáni tánc- és katonakultúra kapcsolata. A
verbunkos megjelenése, és hatása a polgári életre, valamint a
katonaságra. Hogyan éltek tovább a katonai szokások? Mit
köszönhetünk a táncház mozgalomnak? A tradíciók
megjelenése a katonai hagyományőrzőknél.
2016. július 28.
Herbély Nóra: Emlékeket idéző tárgyak
Az utazók között vannak, akik csak a pillanatnyi örömöknek
élnek. Mások fényképeznek, videóznak, megint mások
emléktárgyakat is hazahoznak magukkal, melyek aztán
hosszú évek múltán is felidézik az emlékeket. Például:
sivatagi rózsa Afrikából, imamalom Nepálból, tengeri
csillagok.
A Deáktanya előadásait a Civil-ház (Széchenyi u. 33.)
közösségi termében tartjuk.
A klubestek ideje: csütörtökön este 7-től 10 óráig.
Az előadások csütörtökönként este 7 órakor kezdődnek,
időtartamuk 1 óra körüli.
A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai nyitottak, azokat
térítésmentesen látogathatja bárki. Ezen alkalmakon és a
KIKE más rendezvényein lehet belépni az egyesületbe.
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BEHAJTÁSI DÍJTÉTELEK
A hatályos behajtási díjtételek, és behajtási hozzájárulás
típusok az alábbiak:
Egy autóra (rendszámra) igényelhető behajtási
hozzájárulások esetén:

Egyedi behajtási hozzájárulás igényelhető több tehergépjárművel rendelkező fuvarozóknak. A több tehergépjárműre (több rendszámra) vonatkozóan kiadott
hozzájárulást azonban a kérelemben feltüntetett tehergépjárművek közül egy időben mindig csak egy jármű
veheti igénybe. Ez a típusú hozzájárulás csak 32 tonna
megengedett legnagyobb össztömegig igényelhető, és a díj
a legnagyobb össztömegű jármű alapján kerül meghatározásra.
A díjtételek az alábbiak:

A VÁROS HÍREI

5

Tájékoztatás az életkezdéshez
nyújtható települési támogatásról
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati
rendelet 2016. március 1. napjával módosult.
Új ellátási formaként bevezetésre került az életkezdéshez
nyújtható, 45.000,- Ft összegű, egyszeri települési támogatás.
Kérelemre, a gyermek születésére tekintettel, életkezdéshez
egyszeri települési támogatás nyújtható a gyermek törvényes
képviselője részére az alábbi feltételek megléte esetén:
- legalább az egyik szülő egy éve kistarcsai állandó
lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Kistarcsán él,
amelynek tényét az Alapszolgáltatási Központ védőnője
igazolja;
- a családban az egy főre számított havi családi
jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkor legkisebb összegének 500%-át (142.500 Ft-ot);
- a kérelmező vagy házastársa/élettársa – házastársak vagy
élettársak esetén legalább az egyik fél – a kérelem
benyújtását megelőzően legalább 6 hónapja folyamatosan
munkaviszonyban áll, amelyről 30 napnál nem régebbi
igazolást nyújt be.
A támogatást a gyermek törvényes képviselője igényelheti a
gyermek születését követő 3 hónapon belül.
Az életkezdéshez nyújtható települési támogatás iránti
kérelem a Kistarcsai Polgármesteri Hivatalának recepcióján
átvehető, valamint a http://kistarcsa.asp.lgov.hu/szocialisugyekkel-kapcsolatos-nyomtatvanyok menüpont alatt letölthető.
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda

Folyik a járdafelújítás
Felállításra került két futball kapu az
Eperjesi játszótérnél

Még pontosabban a lakótelep mellett a játszótér közvetlen
környezetében lévő aszfaltos futball és kosárlabda pályán. A
kapuk felállítását a KÖFE Kft. végezte, oly módon, hogy a
talajhoz is rögzítette, hogy ne okozzon balesetet. (Ettől még
nem lehet rajta hintázni, nyújtó vagy gyűrű gyakorlatokat
végezni.) Remélhetőleg a Foci EB sikerei láttán, egyre
többen kapnak kedvet ahhoz, hogy ne csak nézzék a focit,
hanem ki is próbálják magukat benne.

A Képviselő-testület minden évben a költségvetés keretében
határozza meg azt pénzmennyiséget, amit járdaépítésre,
felújításra szán. Ebben az évben a választás az Attila,
Árpádvezér, Móra utcákra, a Zsófialigeti butiksorra és a
Hunyadi út néhány kereszteződésére esett. A kiírás szerint
vegyes technológiára kellett árajánlatot adni, vagyis az egyik
helyen öntött aszfaltos járda, míg a másikon viacoloros járda
kerül megépítésre.
Városüzemeltetési Iroda
Városüzemeltetési Iroda
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TÁJÉKOZTATÓ ELEKTRONIKUSAN
INTÉZHETŐ ADÓÜGYEKRŐL A KISTARCSAI
POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy Kistarcsa Város
Önkormányzatának az egyes adókötelezettségek elektronikus
úton történő teljesíthetőségéről szóló 29/2015. (VI.25.)
számú rendelete szerint az adószámmal rendelkező adózók az
állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
fizetendő helyi iparűzési adó bevallást 2016.02.01-től
kizárólag elektronikus úton nyújthatják be.
Az elektronikus ügyintézés keretében a magánszemélyek az
önkormányzati hivatali portálon történő előzetes regisztrációt
követően, ügyfélkapus hozzáféréssel lekérdezhetik
adófolyószámla egyenlegüket, amennyiben az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott magánszemély adatai
megegyeznek az ügyfélkapu nyitás során megadott és a
hivatali portálon regisztrált adatokkal. Adateltérés esetén
kérjük, keresse fel az adócsoport munkatársait, illetve a
honlapról letölthető az adategyeztetéshez szükséges adatlap,
melyet személyesen vagy postai úton kell eljuttatni az
adóhatóság részére. A http://kistarcsa.asp.lgov.hu/
adocsoport-formanyomtatvanyai menüpontból: Adatlap az
önkormányzati adóhatósági nyilvántartás egyeztetése, rendezése céljából elnevezésű nyomtatvány letölthető.
A vállalkozók esetében előzetes elektronikus ügyintézésre
vonatkozó képviselői bejelentés, illetve meghatalmazás papír
alapon történő benyújtása után lehetőség nyílik a gazdasági
társaság adófolyószámlájának lekérdezésére és ügyindítás
keretében az iparűzési adó bevallás benyújtására, valamint
ügykövetésre. A http://kistarcsa.asp.lgov.hu/adocsoportformanyomtatvanyai menüpontból Állandó meghatalmazás
elektronikus ügyintézéshez nyomtatvány kitöltése szükséges
könyvelők, könyvvizsgálók, egyéb meghatalmazottak részére, valamint Képviselő bejelentése E-ügyintézés esetén 2016
elnevezésű nyomtatvány, ha egyéni vállalkozó saját maga
illetve gazdasági társaság képviselője szeretne az eügyintézésben részt venni. A honlapról letöltött nyomtatványokat személyesen vagy postai úton kell eljuttatni az
adóhatóság részére.
FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A 2015. ÉVI
IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSA CSAK
ELEKTRONIKUSAN TÖRTÉNHET, EZÉRT 2016. MÁJUS
31-E ELŐTT EL KELL VÉGEZNI A BEJELENTÉSEKET,
MERT CSAK ÉRVÉNYES REGISZTRÁCIÓ UTÁN
NYÍLIK LEHETŐSÉG A 2015. ÉVI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA!
További
részletes
tájékoztató
olvasható
a
http://kistarcsa.asp.lgov.hu/ önkormányzati elektronikus
ügyintézés menüpontban.
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
Adócsoport
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Tájékoztató az ipari tevékenységet folytatók
ellenőrzéséről
A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése
alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató
tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és
a bejelentés szabályairól szóló 57/2013.(II.27.) számú
Kormányrendelet 11. §-a értelmében a jegyző ellenőrzi az
ipari tevékenységet folytatók tevékenységére vonatkozó
jogszabályi előírások betartását.
A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodája - a
2016. január 28. napján közzétett hatósági ellenőrzési tervben
foglaltaknak megfelelően - 2016. május 1-től 2016. július 15.
napjáig terjedő időszakban szúrópróbaszerűen helyszíni
ellenőrzés keretén belül Kistarcsa Város közigazgatási
területén ipari tevékenységet folytatók telephelyein hatósági
ellenőrzést végez.
Az ellenőrzés kiemelt szempontjai a hatósági nyilvántartások
aktualizálása, az adatváltozás bejelentésére vonatkozó
jogkövető magatartás előmozdítása, a vonatkozó jogszabályi
előírások betartása, illetve a hatóság által nyilvántartásba
nem vett ipari tevékenységet folytatók felderítése.
Kérjük az ipari tevékenységet folytató vállalkozásokat, hogy
az ellenőrzés során működjenek együtt az ellenőrzést végző
személyekkel, közreműködésükkel segítsék munkájukat.
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda

Tájékoztató a 2016. évi
gazdaságszerkezeti
összeírásról
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) mezőgazdasági
gazdaságszerkezeti összeírást hajt végre (Agrárium 2016).
Az összeírás célja az, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság
szerkezetében bekövetkezett változásokat, pontos és hiteles
adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, az Európai
Parlament, a gazdálkodók és a felhasználók számára. Az
összeírás során adatokat kell szolgáltatni a mezőgazdasági
tevékenységhez használt föld- és vetésterületről, az
állatállományról, a munkaerővel kapcsolatban, illetve meg
kell adni néhány kiegészítő információt.
A mintavételes összeírást 2016. június 1. és 30. napja között
végzi a KSH az ország 1442 településének kijelölt
körzeteiben. A mintakörzetekben kijelölt, mezőgazdasági
támogatásban részesülő gazdálkodóknak és őstermelőknek az
összeírás előtt, május 15. és 29. között lehetőségük volt arra,
hogy a kérdőívet elektronikusan töltsék ki. Az ily módon
adatokat szolgáltatókat az összeíró már nem fogja
személyesen felkeresni.
A kiemelt jelentőségű, meghatározott nagyságú földterületet
használók és állatállományt tartók részére a fenti időszakban
az elektronikus adatszolgáltatás kötelező lesz. A kérdőív
elérhető a www.mezo.ksh.hu honlapon.
Az összeírási időszakban (június 1. és 30. között) a KSH
számlálóbiztosai házról házra fognak járni a címlistájuk
alapján. Bővebb információ a 06-80 200-224 zöldszámon és
az alábbi email címen kérhető: gszo2016@ksh.hu
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Beszámoló a civil szervezeteknek
nyújtott természetbeni
támogatásokról

A VÁROS HÍREI
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Ismét megmérkőzött egymással a
BKV és az Önkormányzat csapata

A Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár intézményvezetője minden év elején, a használatra vonatkozó igények
felmérését követően, konkrét időpontok, valamint helyiségek
megjelölésével dokumentálja a civil szervezeteknek nyújtott
természetbeni támogatásokat. 2015-ben az alábbiak szerint
alakult a természetben nyújtott támogatások összegének
felosztása.

Bolla Tibor elnök-vezérigazgató vezetésével a BKV Manager
Team a kispályás műfüves labdarúgótorna keretében ismét
Kistarcsára látogatott. A Kistarcsai Napok egyik
sportprogramjaként egy nem mindennapi visszavágóra került
sor. Egy gálameccs formájában a tavalyi 7-4-es vereséget
szerette volna kijavítani Kistarcsa Város Önkormányzatának
csapata. Kistarcsát idén Márján Jurij az ukrajnai
testvértelepülés, Fancsika polgármestere is erősítette. A
revans sajnos nem sikerült, idén is a közlekedési vállalat
diadalmaskodott. A végeredmény 6-2 lett. Solymosi Sándor
polgármester és Juhász István alpolgármester a mérkőzés
után megvendégelte a csapatok játékosait.

Jól halad a tornaterem építés
Teljes gőzzel folynak a munkálatok a Simándy József
Általános Iskola sportudvarán készülő tornaterem beruházásnál.
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KISTARCSAI NAPOK 2016
Idén 21. alkalommal került megrendezésre a város legnagyobb
összművészeti fesztiválja. A 2 napos rendezvényen koncertek,
kiállítások, kézműves programok, kirakodóvásár és street food utca is
várta a kilátogatókat. Az igazi nyárias idő igencsak kedvezett a
szabadtéri programoknak.
A Kistarcsai Napok keretén belül már csütörtökön és pénteken elkezdődtek a
sportprogramok. Csütörtökön délelőtt, a Sulipóló elnevezésű iskolák közötti
vízilabda kupára került sor. A 3-4. osztályos korcsoportban a kerepesi
Széchenyi Általános Iskola csapata diadalmaskodott, míg az 5-6.
osztályosoknál a csömöri Mátyás Király Általános Iskola együttese állhatott
fel a dobogó legfelső fokára. A vízilabdakupát pénteken a Simándy
Általános Iskola által szervezett úszóbajnokság követte a Városi Uszodában,
melyen 160 diák indult.
Szombaton reggel 10 órakor a két napos rendezvény hivatalos megnyitójára
került sor. Solymosi Sándor polgármester és Vécsey László országgyűlési
képviselő mellett Kistarcsa két testvértelepülésének polgármestere is
köszöntette az érdeklődőket. Daragus Attila az erdélyi Torja községet, míg
Márján Jurij az ukrajnai Fancsika települést képviselte.
Ezt követően koradélutánig a színpadon a helyi tánc- és sportegyesületeké
volt a főszerep. A Harmónia Táncklub energikus produkcióját egy új fitness
irányzat bemutatója követte, ahol a gyakorlatokat egy kiegészítő
segítségével, az úgynevezett gymstick bottal kellett elvégezni. Az
alakformálás után a Sentinel SE taekwondosai következtek. Az idén
kiemelkedő sportsikereket elérő egyesület után a legkisebbek vették át a
színpadot, a Marcipán Sport Egyesület aerobik és táncműsora következett.
Utána egy pörgős Zumba edzést követően a táncprodukciókat a Blero
System műsora zárta. Ezután Kistarcsa Város Roma Önkormányzatának
tehetségkutatója kezdődött, ahol az ének és a tánctudásukat mutathatták be a
jelentkezők.
A színpadi programok mellett egész nap ingyenes kisvonat közlekedett az
Ifjúság tér és a Deres Lovasudvar között, ahol díjlovaglás, csikós bemutatók,
állatsimogató és pónilovaglás várta az odalátogató családokat.
Délután 3 órától az Ifjúság térre koncentrálódott a figyelem. A Best
Kutyaiskola növendékei gazdáik segítségével ügyességi feladatokat hajtottak
végre. Utána egy kis időutazásra invitálta a kilátogatókat a Hagyományőrző
Párducok csapata. A Honfoglalást megidéző korhű páncélzatú harcosok
bemutatója teljesen lenyűgözte a közönséget.
Egy rövid szünet után, a színpadon a lakodalmas rock koronázatlan királyai,
a 3+2 zenekar lépett a színpadra. Az idén 30 éves zenekar hamísítatlan
lagzihangulatot teremtett. Az átszerelés után a tavalyi év Nagyszínpad névre
hallgató dalversenyének győztese az Ocho Macho zenekar következett. A
reggie, ska és punk dallamokat ötvöző együttes a kistarcsai fiatalok körében
is igen nagy népszerűségnek örvendett. Végezetül a színpadon egy
kőkemény rockkoncert zárta a szombati fesztiválnapot. A Pokolgép zenekar
idén megalakulásának 30. évfordulóját ünnepelte, és a három évtized
legnagyobb metálslágereit hozta el Kistarcsára.
A hagyományokhoz híven a KIKE szervezésében a Simándy József
Általános iskola sok különböző kiállításnak, egészségügyi szűrővizsgálatnak
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és sportprogramnak adott otthont ezen a hétvégén. A már-már megszokottnak számító kiállítások is megújultak. A gyöngyfűzés, a tojásfaragás,
a szappankészítés, az üvegfestés mellett különleges kerámiákat is láthatott a
közönség. Az iskola több rendhagyó kiállításnak is a helyszíne volt. Egy
különleges tárlattal emlékeztek meg Király Andorról a Kistarcsai Gép- és
Vasútfelszerelési Gyár igazgatójáról. Simándy József születésének 100.
évfordulója alkalmából pedig az Országos Színháztörténeti Múzeum és
Intézet vándorkiállítása is megtekinthető volt az operaénekes életútjáról.
Kuriózumnak számított a Gabriel’s Bible elnevezésű bibliatörténeti kiállítás
is, ahol több száz éves szentkönyvek is kiállításra kerültek. A gyermekek
körében igen népszerű volt a helyi állattenyésztők kisállat bemutatója is. A
Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat idén tradicionális esküvői
ruhakölteményeket és kiegészítőket mutatott be.
A szervezők idén is nagy hangsúlyt fektettek az egészségmegőrzésre.
Szombaton és vasárnap más-más szűrővizsgálaton vehettek ingyenesen részt
a kilátogatók. A Vöröskereszt idén is ajándékokkal várta a véradókat.
Az iskola műfüves pályáján ezalatt már javában zajlott a kispályás labdarúgó
torna, melyet idén Nagytarcsa csapata nyert. Második lett a Csütörtök Boys
és a dobogó harmadik fokára az R-GÉ csapata állhatott.
Egy gálameccs keretében ismét megmérkőzött egymással a BKV Manager
Team és a Kistarcsa Város Önkormányzatának csapata is. Sajnos a revans
nem sikerült, mert Bolla Tibor vezetésével 6-2-re győzött a közlekedési
vállalat, pedig még Fancsika polgármestere is erősítette az Önkormányzat
csapatát.
Vasárnap a programokat a színpadon a gödöllői Talamba együttes nyitotta,
akik különleges gyermekműsorral készültek. Őket követte Szép Bence, aki
bűvészmutatványokkal nyűgözte le a kisebbeket. Ezt követően is a gyerekek
voltak a középpontban. A Négy Muskétás Táncklub akrobatikus rock & roll
műsora és a Manka Garden Tánccsoport fellépése következett. Ezután a
hangszereké volt a főszerep. A Simándy József Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola fúvószenekarának műsorával folytatódott a program.
Érdekességképpen a Derrick sorozat főcímdalát is előadták. A tavalyi nagy
sikerre való tekintettel esküvői divatbemutatóra is sor került a Szilka Szalon
jóvoltából. A gyönyörű divatos ruhákat tradicionális folklór népviselet és
tánclépések váltottak. Következett a Pannónia Néptáncegyüttes bő egy órás
műsora. Idén is minden korcsoport képviseltette magát egy-egy tánccal a
szépszámú közönség nagy örömére.
Mindeközben az Ifjúság téren az AmazinX Team tagjai gyakoroltak.
Freestyle kosárlabdacsapatuk, breaktáncosaik, BMX, quad és motoros
bemutatóik lenyűgözték a lóerők és a sport szerelmeseit. Gumiégetés,
akrobatikus mutatványok és cseppet sem veszélymentes trükkök vártak a
nézőkre.
A motorok után a Balkán Fanatik koncertje következett. A két évvel ezelőtti
nagy sikerre való tekintettel ismét nagy örömmel látogatott Kistarcsára a
zenekar. A népzenét és az elektronikus zenét páratlanul ötvöző formáció
ismételten megtöltötte a színpad előtti teret. Este fél 9 kor pedig a két napos
rendezvény legjobban várt zenekara az Irie Maffia következett. A 12 tagot
számláló hip-hop csapat másfélórás koncertjével felejthetetlen élményeket
szerzett a kilátogató rajongóknak. A fesztivál záróakkordjaként látványos
tűzijátékkal búcsúzott a 21. Kistarcsai Napok fesztivál.
A Kistarcsai Önkormányzat ezúton is köszöni a támogatásokat és
felajánlásokat. A rendezvény támogatói voltak: Kisgömböc Étterem, KÖFE
Kft., IIS Group Kft., Drei-Vet Kft., Juka Bt., Delta Mentőszolgálat, Budapest
Security, Deres Lovasudvar, Julcsi Csoda Manoda Családi Napközi, Kis
Joachim egyéni vállalkozó és Ritecz László vállalkozó.
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Trianoni megemlékezés
96 éve írták alá a békediktátumot

A trianoni tragédiára emlékeztek június 3-án Kistarcsán. A Nemzeti
Összetartozás Napját megelőző délutánon Kistarcsa Város
Önkormányzata szervezésében sokan gyűltek össze a Városi Uszoda
előtti téren, a Trianon emlékműnél.
A megemlékezés a Himnusz közös eléneklésével kezdődött, melyet a
Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
fúvószenekara kísért.
Ezt követően Solymosi Sándor polgármester beszéde következett. Szavai
tükrözték mind azt a fájdalmat, amelyet csaknem 100 éve visel a magyar
nemzet.
„ A 7. osztályos gyermekem épp a múlt héten irt dolgozatot a trianoni
eseményekről. Amikor a témáról beszélgettünk, példákkal próbáltam
elmagyarázni, mit érezhettek akkor az anyaországi és a határon túlra
került magyarok. Persze csak sejthetjük az akkori állapotokat és az
érzelmi
felindultságot.
Vajon
milyen
fokú
megdöbbenést,
megalázottságot, fájdalmat érezhettek? A trianoni békediktátum után
amint az új határok kiépültek azonnal megindult a magyarok hátrányos
megkülönböztetése. Az 1920. június 20án aláírt szerződés után az
utódállamokban maradt magyar értelmiségieket és hivatalnokokat
hűségesküre köteleztek. Ezt sokan megtagadták, így elvesztették
munkahelyeiket, sőt sok családnak el kellett hagynia az országot. Az első
világháború utáni években valóságos népvándorlás kezdődött az erdélyi
magyarok körében.”

A város vezetője Kós Károly szavaival zárta beszédét:
„A mi igazságunk: a mi erőnk. Az lesz a mienk, amit ki tudunk küzdeni
magunknak. A bátraknak kiáltok hát, a harcolni akaróknak, a
kötelességtudóknak, a látni akaróknak, az előre nézőknek. Álljanak elő,
ne szégyenkezzenek, ne aludjanak, ne duzzogjanak. Az Élet nem vár, az
Élet rohan. Kiáltó szómmal ezt kiáltom!” „Kiáltom a célt: a magyarság
nemzeti autonómiája.”

Az ünnepség Varga Dorka, Babits Mihály: Áldás a magyarra című
versének elszavalásával folytatódott. Ezután a koszorúzásra került sor.
Megemlékező koszorút helyezett el Kistarcsa Város Önkormányzata, a
Simándy József Általános Iskola munkatársai, a Városi Óvoda vezetője,
az Alapszolgáltatási Központ munkatársa, a Fidesz-KDNP Kistarcsai
Csoportja, a Jobbik Kistarcsai Szervezete, a Kistarcsa Városért
Egyesület, a Fenyvesliget Egyesület, a Kistarcsai Vállalkozók Baráti
Köre, a KÖFE Kft vezetője és a KIVÜ Kft munkatársai.
A fúvószenekar kíséretében a Szózat közös eléneklésével folytatódott a
program, és idén is a Székely Himnusz eléneklésével zárult.
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Pedagógusnap alkalmából...
Immáron 64 éve, június első vasárnapja, pedagógusnap. Akkor adták át
először a kiváló tanítói és tanári okleveleket az ország legjobb oktatóinak.
Hazánkban, a köznevelésben mintegy 170 ezren dolgoznak jelenleg.
Június 6-án a hagyományokhoz híven, a pedagógusnap másnapján Kistarcsa
Város Önkormányzatának szervezésében a Csigaházban köszöntötték a város
pedagógusait. Minden meghívott részére virággal is kedveskedtek a szervezők.
Solymosi Sándor polgármester, aki szintén tanárként tevékenykedett
polgármestersége előtt, külön megköszönte a helyi oktatási intézmények
dolgozóinak idei áldozatos munkáját.
Nyitóbeszédében Carl Gustav Jung svájci pszichológust idézte:
“Tisztelettel gondolunk vissza nagyszerű tanárainkra, de hálát azok iránt
érzünk, akik megérintették a lelkünket. A tanterv nagyon fontos, új
ismeretanyag, de a melegség életfeltétel a sarjadó növény és a gyermeki lélek
számára.”
„Azt gondolom, hogy ez a melegség abból fakad, hogy mennyire tudja a
pedagógus saját személyiségét megújítani évrőlévre. Jól látható, hogy
mekkora különbség van akár már évfolyamváltáskor is a tanulók hozzáállását,
érdeklődési körét tekintve. Nem ugyanazokkal a nevelési feladatokkal
találkozik a pedagógus, mint előző években és ez természetes. Hiszen új
gyerekekkel dolgozunk együtt, teljesen más az egyéniségük Az is egyéni,
ahogyan egy osztályközösség működik, milyen összetételű, milyen hatással
vannak egymásra. Mindehhez hogyan illeszkedik a pedagógus. Igen, a jó
pedagógus figyeli a rá bízott diákokat. Alkalmazkodik, kompromisszumkész,
mindemellett határozottan irányít. Olykor hátra kell lépnie és távolabbról
szemlélni a diákjait. Hihetetlenül nehéz feladat. A pedagógus alkot is.
Ahogyan Németh László fogalmazott „Azért vagyok pedagógus, hogy a
természetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal csiszoljam kristályba."

A polgármester szavai után az oklevelek átadására került sor. Ratimovszky
Tiborné, a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda vezetője és Gacsályi Ádám, a
Simándy József Általános Iskola igazgató-helyettese virágcsokrok kíséretében
adta át az emléklapokat.
A Városi Óvoda pedagógusai közül Gémesi Andrásné 40 éves, Lovasi Attiláné
30 éves, Laczai Tiborné és Tóth Györgyné 25-25 éves kitartó áldozatos
munkájáért részesült elismerésben.
Természetesen az óvodapedagógusok mellett a tanárok kiemelkedő munkáját
is értékelték. 40 éves példamutató és kitartó munkájáért Jankovné Szedmák
Éva, Juhászné Csorba Ilona, Mudrisné Kubacsek Zsuzsanna vehetett át
elismerő oklevelet, míg Papp Zsolt Csabáné 30 éves, Berzsenyi Emőke és
Medve Erzsébet 25-25 éves kiemelkedő pedagógusi tevékenységéért kapott
elismerést.
A megszokottól eltérően idén nem zenés operett produkció, hanem humoristák
szórakoztatták a közönséget négy hölgy személyében. A Nőstények névre
hallgató formáció, hazánk első női stand-up csapata, amely rövid humoros
anekdótákkal csalt mosolyt a pedagógusok arcára.
A nevetés után zárásképpen a vacsora következett, ahol külön vegetáriánus
menüvel is készültek a szervezők.
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Beszámoló a májusi testületi ülésről

Ismét Szilárdi Lászlónak szavaztak bizalmat
A Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár
igazgatójának vezetői megbízása 2016. június 30-án lejár,
ezért a Képviselő-testület pályázatot írt ki az igazgatói
álláshelyre. Határidőn belül egy pályázat érkezett be a
jelenlegi igazgatótól, Szilárdi Lászlótól. Április 27-én, a
pályázat bontásakor megállapításra került, hogy a pályázat
megfelel a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek, ezért a
testület úgy döntött, hogy a Városi Művelődési, Sportközpont
és Könyvtár igazgatójának a továbbiakban is Szilárdi Lászlót
bízza meg 2016. július 1-től 2021. június 30-ig terjedő
időszakra.
KIVÜ Kft-re vonatkozó döntések
A Képviselő-testület, mint a KIVÜ Kft. kizárólagos
tulajdonosa elfogadta a Kft. 2015. évi beszámolóját, 2015.
évre vonatkozó mérleget jóváhagyta és elfogadásra került a
módosított 2016. évi üzleti terv is.
A testület tudomásul vette Kis Joachim KIVÜ Kft.-nél
fennálló Felügyelő Bizottsági tagsági jogviszonyáról történő
lemondását 2016. május 31. napi hatállyal. A Képviselőtestület 2016. június 1. napjától Szemán Gergelyt bízta bruttó
30 ezer forint díjazás mellett – a KIVÜ Kft.-nél végzendő,
Felügyelő Bizottsági tagsági feladatok ellátására.
A Szilasvíz Kft. tájékoztatta a testületet
A Szilasvíz Kft. 2015. évi beszámolójának elfogadásához a
Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nem szükséges, az
elfogadás a Szilasvíz Kft. taggyűlésének hatáskörébe
tartozik, ahol a Polgármester jogosult szavazni. Kistarcsa
Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szilasvíz Kft.
beszámolójával kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vette.
Tájékoztatás a DPMV Zrt. beszámolójáról és üzleti
tervéről
A DPMV Zrt. elnök-vezérigazgatója eljuttatta az
Önkormányzat számára a DPMV Zrt. 2015. évi
beszámolóját, amely tartalmazza a mérleget, az eredménykimutatást, a kiegészítő mellékletet, üzleti jelentést és a
független könyvvizsgálói jelentést. A testület a DPMV Zrt.
2015. évi beszámolójával kapcsolatos tájékoztatást és a 2016.
üzleti tervével kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vette. A
beszámoló és az üzleti terv elfogadása DPMV Zrt.
közgyűlésének hatáskörébe tarozik, előzetes képviselőtestületi jóváhagyást nem igényel.
Kistarcsai külterület értékesítése
A Cape Cod Kft. és a MiraBer Bt. ügyvezetői vételi ajánlatot
tettek a Kistarcsa területén fekvő 0230/134 helyrajzi számú
ingatlan kapcsán Kistarcsa Város Önkormányzata részére. Az
ingatlanért 18.500.000 Ft + áfa azaz 23.495.000 Ft vételárat
ajánlott a két cég.
A Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 5003 m2
területnagyságú, kivett beruházási terület ingatlannyilvántartásbeli megnevezésű ingatlant 1/2-1/2 tulajdoni
arányban a Cape Cod Kft. és a MiraBer Bt. részére értékesíti.
A Képviselő-testület a Vevők Ingatlan vételárára tett előzetes
ajánlatát nem fogadta el, az Ingatlan vételárát 19.000.000,- Ft
+ ÁFA, azaz bruttó 24.130.000,-Ft összegben határozza meg.
Az Ingatlanra vonatkozó adásvétel megvalósulásának
feltétele, hogy a Vevők a Képviselő-testület által
megállapított vételár megfizetését vállalják az előre
meghatározott fizetési feltételek szerint.

Pályázat P+R és B+R parkolók építésére
A Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. március 25-én
meghirdette a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest
megyében" című pályázati kiírást.
A testület határozatban döntött arról, hogy a felhívásra
támogatási igényt kíván benyújtani, az előkészítési
munkálatokra 2,5 millió forint lett elkülönítve a 2016. évi
költségvetésben.
A tervezett fejlesztések megvalósításának feltétele a
tulajdonosi hozzájárulás megléte, ezért egy külső ügyvédi
iroda közreműködésével elkészült egy együttműködési
megállapodás tervezet mely rögzíti a projekt során az
Önkormányzat és a BKV szorosan együttműködését, és azt,
hogy a pályázat során a BKK által elkészített kerékpártároló
tervek és az elővárosi közlekedés fejlesztéséhez előkészített
P+R parkoló tervek kerülnek felhasználásra.
Ezt követően elkészült a Megvalósíthatósági Tanulmány és a
BKV Zrt. főmérnöke helyszíni bejárás és egyeztetés során
jóváhagyta a benyújtandó műszaki tartalmat.
A tanulmány alapján a B+R parkolók a Kistarcsa megállóban
a 10, Zsófialigeten pedig 20 férőhelyesek lennének. A P+R
parkolók esetében mindhárom kistarcsai hévmegállónál
létesülne összesen több mint 80 parkoló és két
gyalogátkelőhely is kialakításra kerülne.
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a pályázat
benyújtására.
Pályázat a Sportcentrum felújítására
A testület, mint a Pecsenyicki Mihály Sportcentrum
tulajdonosa és működtetője, a sportközpont felújítását és
fejlesztését látvány-csapatsport Tao törvény szerinti
támogatásának igénybevételével kívánja finanszírozni, így
ennek érdekében együttműködési megállapodást kötött a
Kistarcsai Városi Sport Clubbal.
Pályázat tornaterem felújításra, és útjavításra
A Képviselő-testület a Nemzetgazdasági Minisztérium által
2016 május 2-án meghirdetett, az „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű
pályázati kiírásra pályázatot kíván benyújtani 50 millió forint
támogatási összegre, a Simándy József Általános Iskola
tornatermének felújítására, valamint a Hunyadi utca és Petőfi
utca útburkolatának felújítására vonatkozóan. A testület
vállalja, hogy a 8 823 530 Ft önrész összegét a 2016. évi
költségvetésben az általános tartalék terhére biztosítja.
H.SZ.
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Június a papszentelés hónapja

Országszerte a katolikus egyház június hónapban papokat
szentel. Hat év lelki és szellemi felkészítése után a papi
hivatást vállaló ifjú püspöke elé áll és térdel. Vállalja a papi
élet kötelességeit, püspökének és utódainak engedelmességet
ígér.
A kistarcsai egyházközség ebben az évben is, hála a
Jóistennek, érdekelt lesz a papszentelés napján, június 18-án.
A kistarcsai ministránstablón 61 gyerek, ifjú szerepelt 2005ben. E 61-ből egy ifjú vállalta a papi életet, egy másik pedig
örökfogadalmas szerzetes lett. E tablón szereplő, akkor még
gyerek, ma már felnőtt ifjú, mint harmadik, június 18-án
vállalja visszavonhatatlanul a papi élet feladatait. 62-ből
három lelkében megszólalt a lelki hang: jöjj, kövess engem!
Elindultak és egy földi célt elértek. De mivel ez csak földi
cél, tovább kell menetelni és elkezdeni a küldetést. Jézus
parancsa szerint: „Elmenvén tanítsatok minden népet.”
Hisszük, hogy a küldetést teljesíteni fogják. A 61-ből, akik
megmaradtak, 18 gyerek, pardon felnőttek, ifjak, emberek,
31. évig bezárólag még ma is ministrálnak. Hála néked
Istenünk!
Papszentelés hónapjában tegyük fel a kérdést: ki hát a pap?
Joga és lehetősége mindenkinek megfogalmazni a válaszát.
Én is ezt teszem. Pap az, aki nem rabja a földi értékeknek;
aki értékeli híveit, ott van közöttük; aki természetfeletti
értékeket ad híveinek.
Ha tovább foglalkozunk a pap személyével, akkor azt
mondjuk: a pap nem orvos. Nem ért a betegségekhez, nem
tud gyógyítani. Mégis gyakran hívják betegekhez: olyankor
is, amikor az orvos kijelenti: „Nekem már nincs dolgom a
beteggel.” Tehát a pap mégis orvos, a lélek orvosa. A pap
nem mérnök. Nem tervez házakat, gépeket, hidakat nem
szerkeszt. És mégis épít hidat ég és föld közé. Tehát a pap
mégis mérnök, a természetfeletti élet hídjának a mérnöke. A
pap nem ügyvéd. Nem ismeri a Bűntető Törvénykönyv
szabályait. Ennek ellenére szent Pál ezt írja róla: „Minden
pap az emberek képviseletére van rendelve, az Isten előtti
ügyekben.” Tehát a pap mégis ügyvéd, az emberek ügyének
képviselője Isten előtt. A pap nem tanító, olyan értelemben,
hogy nem hivatása matematikai képletek levezetése, fizikai
törvények magyarázata, nyelvek tanítása. És mégis
elmondhatja magáról: az én tantárgyam az Istenről szóló
tudomány, Istent kell hirdetnem.
Különböző feladatköröket hallottunk a pap életéből, de a
leglényegesebb, ha azt mondjuk: a pap az Isten embere. A
technika világában élünk. A tudomány csodálatos gépekkel
szórja tele a világot. A társadalmi életben tudományos
előadásokat hallunk a bennünket körülvevő,sokszor
ismeretlen világból. A szórakoztató ipar egy pillanatnyi
szabad időt nem enged az embereknek. Igaza volt annak a

szerzetes hittanárnak, aki így nyilatkozott: „Tökéletes
istenmentes élettel hálózzák be az embereket.” És ennek
ellenére az Úr azt mondja Ezekiel profétának, aki Jézus
születése előtt hatszáz évvel élt: „Elküldelek a lázadó néphez.
Meghallgatnak-e, vagy sem, nem tudom. De tudniuk kell,
hogy Isten embere él közöttük.” Az Isten embere, pedig a
pap, akit Isten elküld, hogy pusztán jelenlétével igazolja
Istent. A világ hangosan hirdet: meghalt az Isten. A pap,
pedig ezt mondja: nem halt meg, jelenlétem bizonyítja, hogy
Isten él! Istent nem lehet agyonhallgattatni.

A pap hordozza Krisztust. A legenda szerint a hatalmas
Kristófot kérte meg egy fiúcska, vigye át a túlsó partra.
Kristóf könnyedén felkapta őt, majd a folyó közepén
roskadozott vele. Igen, mert a hátán a gyermekben a világ
Megváltóját vitte. A pap nem a hátán, hanem személyében
hordozza Krisztust, mondta egy idős paptestvérem. Egy
kicsit javítom e mondatot, és vallom: szeretném emberi
gyarlóságom mellett is valamennyire hordozni Krisztust.
Magyarországon negyven év kellett ahhoz, hogy
belássák a papi hivatások fontosságát, és engedélyezzék a
szerzetesek újra indulását. Reménykedünk, hogy a szerzetes,
és egyházi iskolákból vallásos ifjak kerülnek ki. Az itt tanult
ifjak szembefordulnak a világ sok-sok csábításával, és
lesznek olyanok is, akik meghallják Isten hívószavát. Ehhez
kellenek vallásos családok, és imádkozó kezek. Minden
időben kötelességünk lesz kérni az aratás Urát, küldjön
munkásokat aratásba.
Somlai József nyugdíjas plébános
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Jabéc meghallgatott imádsága

„Jabéc tekintélyesebb volt testvéreinél. Anyja nevezte el Jabécnak, mert ezt mondta: Bizony fájdalommal szültem őt!
Jabéc segítségül hívta Izráel Istenét, és ezt mondta: Bárcsak nagyon megáldanál engem, és kiszélesítenéd
határomat, velem lennél, és megoltalmaznál a bajtól, hogy ne érjen fájdalom! És megadta neki Isten, amit kért.” 1
Krónika 4,910.

Némelyek Jabéc nevéből, ami azt jelenti: „ fájdalommal
szültem”, próbálnak életútjára következtetni. Néha egy ilyen
gyermek születésétől nagy sérülést hordoz szívében, mást
pedig éppen ezért még a széltől is óvnak. Az sem jó, ha
valaki elhordozhatatlan teher alatt nő fel, az sem amikor
valaki kűzdelem nélkül emelkedik magasba, mert rendszerint
elbukik. Mind a két élethelyzetből lehet Istenhez imádkozni,
hogy „nagyon megáldjon” Isten. Érdemes megtanulnunk a
sportolóktól, hogy milyen keményen edzenek! Nekünk is
ilyen kitartónak kellene lennünk az imában, hogy áldott
emberek legyünk.
Jabéc az imádkozó ember példája. „Élete nem volt más, mint
egyetlem meghallgatott imádság.” (TSK) Minden hívő ember
életében akkor történnek nag dolgok, ha nem restül meg az
összekulcsolt kéz. Imádságunk által többet tehetünk Isten
ügyéért, mint az állandó pörgésünkkel.
Egy Istennek átadott lelkületű lelkipásztor
vallomásában olvastam őszinte sorait arról, hogy mennyire
vágyakozik az elmélyültebb imaéletre. Tudta, hogy nem
imádkozik eleget. Elmondta ezt a gyülekezetében.
Csodálkozva kérdezték őszinte szavai után, hogy akkor mi az
oka áldott szolgálatának? Azt felelte: ”az érte elmondott sok
imádság”. Lelkészként fel sem tudjuk fogni, hogy milyen
nagy jelentősége van annak a sok-sok könyörgésnek, amit
gyülekezetünk tagjai elmondanak értünk!
Jabéctől három dolgot érdemes megtanulni:

Egyrészt: bátran kérni Istentől. De soha ne feledjük
hozzátenni, hogy „ne az én akaratom legyen meg, hanem a
Tiéd, mennyei Atyám”!
Másrészt: alázattal kérni, tudva, hogy a magam ereje
kevés lenne. Amíg az ember önmagában bízik, nem látja
értelmét Istentől kérni. Gyakran éppen az alázat hiánya az
oka az imaélet elsorvadásának. Sokakat zavar, ha az alázatról
szólunk, mert összekeverik az alázatot az alázatoskodással.
Az alázatoskodás a gyengékre jellemző, akik a behúzott
fülükkel szeretnének maguknak előnyöket elérni. Az igazi
alázat az erősek jelleme, ha lemondanak mindarról, amit el
tudnának érni. Jézus életében látom legtisztábban az őszinte
alázatot, például akkor, amikor megmosta a tanítványai lábát.

„Már kicsi korom óta jártunk a gyülekezetbe, imádkoztunk,
táborozni jártunk, és igyekeztünk minden vasárnap elmenni a
templomba. Ezért számomra a vallásos élet természetes,
ahogyan az is, hogy a családomból mindenki konfirmál. De
számomra ez nem csak a kötelezettségről szól, hanem mert
szeretném hogy a családom iránt érzett hűségem mellett az
Isten iránti hűségem is kifejezhessem a konfirmáció
keretében. Mert a hit személyes döntéssel jár, amit nem
mások akarata miatt cselekszünk, ahogyan én sem.
Saját akaratomból járok egy református iskolába, ahol
megtapasztaltam milyen, ha Isten körülvesz a szeretetével.
Ebben a vallásos életben könnyebb volt Isten útját járni és
imádni Őt. De ez a hűség nem a magam ereje, hanem a Jézus
Krisztusban való hit teszi lehetővé, hogy a mai világban is
engedelmes tudjak maradni a lustasággal, és más vallással
szemben is. Ezzel az erővel szeretnék a további életben is
hűséges maradni.” B.Sz.
Sámuel pedig vett egy követ, és felállítá Mispa és Sén között,
és ÉbenHáézernek nevezte el mert mondá: "Mindaddig
megsegített minket az Úr! "

„Isten sok jó dolgot tett már velem: adta a szüleimet, húgomat, keresztszüleimet, többi rokonomat s az én
életemet, de én mégis elfordultam tőle mert csak magammal
foglalkoztam. Nem voltam boldog, sok barátomtól
elfordultam, összevesztem a szüleimmel, konkrétan éreztem
a bűn következményét. Nekem, mint hívő embernek mit kell
tennem? - Visszajönni az egyházhoz.
S mikor visszajöttem Istenhez és az egyházhoz, az életem
jóra fordult. Jó dolog volt az egyházhoz visszajönnöm.
Végérvényesen Isten gyermeke akarok lenni, megköszönni
neki, hogy most itt lehetek. Jézus Krisztusnak is köszönöm,
hogy meghalt értem a kereszten, minden bűnömért
tökéletesen eleget tett, és hogy nagyon szeret engem. Ezért
én hálából neki szeretnék élni: eljárok az Ő házába,
konfirmálok, olvasom az ígét és imádkozom Ő hozzá.” K.B.

Harmadrészt: nemcsak azt kérte, amit Isten ad,
hanem azt is, hogy vele legyen mindig a Mindenható.
Gyakori hibánk, hogy a jelenlétét nem keressük és kérjük,
csak azt, amit ad.
Riskó János református lelkész

Konfirmációi bizonyságtételek

A konfirmáció alkalmával személyes vallomást mondtak el a
konfirmandusok, amelyek közül most kettőt közlünk abc
sorrendben:
"Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet
koronáját. Jelenések 2,10."

A konfirmandusokkal és fiatalokkal jó hangulatú
szalonnasütést tartottunk.
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Sodoku

Recept

Szabály: A 9x9-es tábla összes sorába és oszlopába írja be

Nyári szomjoltó italok

a számokat 1-9-ig úgy, hogy minden szám csak egyszer
szerepelhet soronként vagy oszloponként. A nagy négyzetrács további 3x3-as négyzeteiben is csak egyszer szerepelhet egy szám. Kellemes szórakozást kívánunk!

Epresbazsalikomos limonádé

Hozzávalók: 1 csésze feldarabolt eper (nem túlérett), fél
citrom felszeletelve, pár levél friss bazsalikom
Görögdinnyésmentás ital

Hozzávalók: 1 csésze felkockázott görögdinnye, pár levél
friss menta
Ananásznarancs gyömbéres frissító

Hozzávalók: 1 csésze frissen felkockázott ananász, fél
narancs felszeletelve, 1 teáskanál frissen lereszelt gyömbér
Elkészítése:

Szükség lesz egy literes kancsóra, fakanálra, friss vízre vagy
szénsavas ásványvízre és édesítőre, ha úgy édesen
szeretnénk. (agávé szirup, méz vagy más cukorféleség).
Az aktuális hozzávalókat tegyük a kancsóba, majd a
fakanállal törjük össze. Ezután öntsük fel a vízzel, édesítsük,
ha kell. Hűtsük be, úgy még finomabb lesz.

Könyvajánló

Pietsch Tibor: Dárdai  Pál könyve

Vers mindenkinek

Csukás István: Tanévzáró

"Voltam első áldozó, hittem Istenben. Valamennyire még
most is hiszek, de már nem úgy...
Félre irka, sutba táska,
Abban azonban biztos vagyok, hogy a sors akaratából
vidám
szemünk ne is lássa,
jutottam el Pécsről Berlinig. Voltak buktatók, értek
vigyük
gyorsan a padlásra,
tragédiák, de mindig talpra álltam. Senki és semmi nem
őszig
legyen ott lakása.
tudott megtörni, egyenes gerinccel járom az utam. Igaz,
már rokkantnyugdíjasként...
Elő sárkány, elő labda
Huszonhárom voltam, amikor a Milan elleni BL-meccsen
szállj az égnél magasabbra.
Demetrio Albertini csúnyán rácsúszott a jobb lábamra,
Gyere, állj be a csapatba,
onnantól fogva egy egészséges bokával játszottam le a
estig ne is hagyjuk abba.
karrierem. A pályán egyetlen hű társam volt: a
fájdalomcsillapító... Még így is hatvanegyszer voltam válogatott, miközben
1999 őszén a Bayern is csábított. Karnyújtásnyira voltam attól, hogy
Vár a víz és vár a partja,
megvalósítsam a gyerekkori álmom - az egyik este úgy feküdtem le, hogy
vár a nyári rét, a tarka,
elmegyek Münchenbe, ám másnap reggel már úgy keltem fel, hogy maradok
szívünk dobog, bőrünk barna,
Berlinben. Azóta is itt vagyok.
ki erre fut, ki meg arra.
Azt követően, hogy többszörös klubrekorderként visszavonultam, a Hertha
vezetői a bokorból lesték, hogyan bánok a gyerekekkel kezdő edzőként.
Félre irka, sutba táska,
Amikor pedig nagy bajban volt az első csapat, azzal fordultak hozzám, hogy
vidám
szemünk ne is lássa,
mentsem meg... Nem mondhattam nemet akkor sem, amikor Csányi Sándor
vigyük
gyorsan a padlásra,
felkért, hogy vegyem át a válogatottat. Miután kezet ráztunk, a hátsó ajtón
őszig legyen ott lakása..
kellett kilépnem, mert az elődöm az előszobában várt... Aztán minden úgy
történt, ahogy ígértem, és negyvennégy év után kijutottunk az Eb-re!
Gyakran kérdezik tőlem, mitől vagyok ennyire erős. A testvérem, Balázs az
Édesapám karjaiban halt meg huszonkét évesen, Édesanyám addig emésztette
magát fia elvesztése miatt, amíg menthetetlenül belebetegedett a bánatba. Hát
attól vagyok ilyen erős, hogy mellettem van az Édesapám, a feleségem, Móni Küldje be szerkesztőségünk címére kedvenc
receptjét vagy versét és szerkesszük együtt
és a három fiam. Értük élek.
az újságot!
Ha valakikben, bennük feltétlenül hiszek. És magamban." (Dárdai Pál)
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Biztonságban élni…

A pénzügyi önvédelem szempontjai 1.
Pénzünkbe kerül minden. Létfenntartás, egészség,
vagyontárgyak, szolgáltatások, nem utolsó sorban a
biztonság. Utóbbi vajon mennyit ér? Talán már tették fel
Önnek ezt a kérdést - kedves olvasó -, amikor megkötötte
álmai otthonára a biztosítást. Azóta talán eltelt 3-5-10 vagy
20 év? Vajon biztosítási szempont alapján gondolt-e arra,
hogy a korábban aláírt szerződése ma mennyire mondható
optimálisnak? A házak-lakások értéke jelentősen változhat
egy-egy átalakítása során, továbbá az ingóságok értéke is
magasabb összegre ugorhat, ha új bútorral, műszaki cikkel,
esetleg egy jacuzzival bővül. De nemcsak az ügyfelek
vagyonának szempontjából változnak a biztosítási
szerződések, hanem változott a biztosítók vállalási politikája
is. Aktualitásként szeretném olvasóink figyelmét vagyonuk
megóvására fordítani, pontosabban pénzügyi önvédelmi
szempontok alapján néhány hasznos információval szolgálni.
Mire kell figyelni?
A régi időkben a biztosítók mindig megvizsgálták a
fedezetbe vonandó épületet, építményt, majd ha az megfelelt
a biztosító elvárásának, akkor megkötötték a szerződést. A
felelősség a biztosítóé volt!!! Ma nincs így! Kizárólag a
káresemény bekövetkezte során vizsgálják a szerződésben
lefektetett paramétereket. Természetesen ezért az ügyfél a
felelős. Ma mit tapasztalunk? Mindenkinek megkötik a
biztosítást - akár egy ablakon keresztül is - anélkül, hogy a
vagyontárgyat bárki megnézné, megvizsgálná, tanácsot adna.
Az ügyfél örül, milyen jó és olcsó szerződést kötött. Sajnos
amikor jön a váratlan káresemény, nos akkor jöhet a
probléma. Nincs megfelelő védelmi szinten a mechanikai
védelem, nincs védelem villámcsapás másodlagos hatására,
nincs ez, nincs az. A biztosító nem fizet. Ugyanis ma már
kizárólag a káreseményt követően egyeztetik a kárszakértők
a szerződésben foglaltakat és a jogosságokat. Ön el tudja
kerülni ezeket a kellemetlenségeket, amennyiben szakértőre
bízza vagyonának védelmét és megfelelő, jó szerződést köt.
A biztosítók mindig kifizetik a kár összegét, ha jó a
szerződés és azt jól jelentik be (pl. nem mindegy, hogy
csőtörést vagy beázást jelentünk be!)
Jobb, ha felkészülünk az extrém időjárásra
A mai felmérések szerint még mindig 50%-os azoknak a ház
és lakásbiztosításoknak az aránya, amelyekben a
villámcsapás másodlagos hatására nincs fedezet. Azt jelenti a
másodlagos hatás, hogy hozzánk képest 1 km-en belül
belecsap a villám egy helyre, viszont az elektromos
hálózaton keresztül bennünket is elérhet a hatása, miközben
megrongálhatja a vezetékünket, elronthatja a televíziónkat,
számítógépünket, hűtőnket, villanysütőnket, lehet még
sorolni. Sokan nincsenek tisztában, hogy mit is tartalmaz a
szerződésük, mire terjed ki a szolgáltatás.
Még MA szánjon időt arra,
hogy átnézi, vagy legkésőbb holnap átnézeti egy megfelelő
szakemberrel, hiszen jönnek a nyári záporok, zivatarok,
felhőszakadások, jobb megelőzni a bajt egy kis
odafigyeléssel és utánajárással. Ne kelljen eső után
köpönyeg!

„Te melyiket választanád?” Melyiket válasszam?
Ahány cég, annyiféle ajánlat és tarifa létezik a
lakásbiztosítási palettán, s ha mindet végig tanulmányoznák
az emberek, egyszerűen elvesznének a rengetegben. Ebben
tud segíteni a pénzügyi önvédelemben jártas szakember, aki
pontosan tudja, milyen igényre melyik biztosítót, annak
melyik termékét érdemes megkötni. Mivel ő nem a biztosítót,
hanem a kedves ügyfelet képviseli, így több megoldási
javaslatot kínál fel, így az ügyfélnek csak választania kell. A
jó hír, hogy bármelyiket fogja választani, az biztosan jó lesz,
ráadásul egy nem várt esemény bekövetkeztekor nem marad
magára a károsult.
Nem is olyan régen itt Kistarcsán - 4 éve lehetett -, villám
csapott le egy utcába, ahonnét az elektromos hálózaton
keresztül jutott el a villám ismerősöm házába. Ők csak azt
tapasztalták, ez sem, az sem működik. Kihívták a
villanyszerelőjüket, aki megállapította, mi a probléma és mi
okozta. A ház tulajdonosai az esemény előtt néhány hónappal
dolgoztatták át a szerződésüket, mert már elavult volt. De
milyen jól tették, mert az összes meghibásodott készüléküket
újból meg tudták vásárolni, mindent fizetett a biztosító.
Elégedettek voltak. És ez fontos. Hogyan sikerült? Jó
biztosítót választottak, jó szerződést kötöttek, jól jelentették
be a káreseményt, mert jó szakember gondozza a
szerződésüket. Legyenek Önök is elégedett ügyfelek!
Molnár Lilla, pénzügyi önvédelemi tanácsadó
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